
Vrienden van Baraolt, 
 
We willen graag een korte update geven over de laatste ontwikkelingen binnen Vision Baraolt. 
 
Matrassen 
In februari hebben we ruim 80 matrassen ontvangen van het verzorgingshuis Nieuw Rijsenburgh in 
Middelharnis. Met een vrachtwagen en een aantal mensen hebben we de matrassen opgehaald. In 
verband met de accreditatie-eisen kan het ziekenhuis deze matrassen goed gebruiken.  
 
Examen 
Van Maria Dénes (directrice van het ziekenhuis) hebben wij bericht ontvangen dat ze geslaagd is voor 
een belangrijk examen, welke ook nodig is voor de accreditatie van het ziekenhuis. Samen met Maria 
zijn we erg blij en dankbaar dat ze zich weer een aantal jaren als directrice voor het ziekenhuis mag 
inzetten.  
 
Keukenproject 
Met het keukenteam zijn we druk in overleg om te kijken hoe we de keuken gaan bouwen. Zoals de 
plannen er nu uitzien gaat er een geheel nieuwe keuken geplaatst worden tussen de kantine en de 
kraamafdeling. De burgemeester van Baraolt is bereid om een casco-gebouw te plaatsen, zodat wij 
de keuken verder kunnen inrichten. 
Met het keukenteam zijn we nu aan het kijken of we de keuken in Nederland gaan zoeken of dat we 
die in Roemenië gaan zoeken en kopen.  
Ook zijn we druk aan het nadenken hoe we de begroting / financiering gaan realiseren. We 
verwachten daar de komende weken meer informatie over te kunnen geven. 
Eind april gaat ons bestuurslid Danny Hage, samen met keukenspecialist Jan Dupree van het 
ziekenhuis uit Dirksland, naar Baraolt om de inrichting en de plannen van de keuken concreter te 
maken. 
 
Voedseltransport 
Begin mei zal het voedseltransport plaatsvinden naar Baraolt. We mochten weer een grote 
hoeveelheid blikken eten ontvangen die per vrachtwagen vervoerd gaan worden. Het vervoer wordt 
betaald met de opbrengst van de avondmaalscollecte, wij willen u heel hartelijk danken voor uw 
bijdrage hiervoor.   
 
Baraolt Challenge 
De Baroalt Challenge is gepland voor 2 juni 2018. De organisatie is weer druk bezig om er een 
sportieve dag van te maken. Deelnemers kunnen zich opgeven via de website www.baraolt.nl, waar 
tevens alle informatie te vinden is.  
 
Wilt u onze nieuwsbrieven regelmatig ontvangen? Stuur uw mailadres naar pr@baraolt.nl. 
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